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1. Introdução
O presente trabalho apresenta um dos resultados alcançados em atividades de leitura,
interpretação e produção textual, promovidas em turmas de estudantes surdos, em escola pública
do DF. A partir dos resultados alcançados, percebe-se que a aplicação de metodologia
apropriada ao ensino da Língua Portuguesa – LP –, como segunda língua – L2 –, mediada pela
Língua de Sinais Brasileira – LSB1 – e baseada na cultura surda, contribui para a “elevação” da
auto-estima dos alunos surdos, e o conseqüente fortalecimento de suas identidades.
2. A importância da língua de sinais na educação de surdos
O reconhecimento formal do status lingüístico das línguas de sinais ocorreu
recentemente. Somente em 1984 a UNESCO declarou que as Línguas de Sinais deveriam ser
reconhecidas como um sistema lingüístico legítimo e, portanto, deveriam merecer o mesmo
status que os outros sistemas lingüísticos. Em 1987, a Federação Mundial do Surdo (WFD)
adotou resolução sobre as Línguas de Sinais, rompendo com a tradição oralista2. “Pessoas
surdas e com grave impedimento auditivo (devem) ser reconhecidas como uma minoria
lingüística, com o direito específico de ter sua língua de sinais nativa aceita como sua primeira
língua oficial e como o meio de comunicação e instrução” (Wrigley, 1996).
É importante, porém, que os surdos, além de proficientes na Língua de Sinais, aprendam
também a língua oral do país onde vivem para fazerem valer seus direitos diante da sociedade
ouvinte. Nesse sentido, a educação de surdos, no Brasil, deve trilhar um caminho bilíngüe no
qual a Língua de Sinais Brasileira –LS – deva ser entendida, por excelência, como a Primeira
Língua– L1 – da pessoa surda e a LP, como a L2, a ser ensinada institucionalmente. Conclui-se,
portanto, que a questão do ensino de LP para surdos reside na utilização de uma metodologia de
ensino de L2, cuja preocupação não deve se deter a adaptações curriculares, mas à substituição
da disciplina de LP como L1, pela de LP como L2 (Faria, 2001).

Outra clareza deve se ter também o ensino de LP para surdos: a LP não é Língua
Estrangeira (LE) para eles, no entanto, a metodologia de ensino é a mesma de uma LE. Separase, contudo, uma metodologia de ensino para a língua oral e uma metodologia de ensino para a
língua escrita, tendo em vista a diferença crucial da modalidade de língua, ou seja, a LS é uma
língua de modalidade espaço-visual e as demais línguas, de modalidade oral-auditiva. Ao
professor de LP para surdos caberá ensinar a LP escrita, como L2.
3. A importância da escolha metodológica adequada
Freqüentemente, a literatura relacionada à educação tem ressaltado a importância das
práticas educacionais se volverem para a realidade do aluno. É a partir do dado, do
conhecimento partilhado do aluno que, na interação social com colegas e professores, se
constrói o conhecimento novo. A educação de surdos precisa voltar-se também à realidade dos
seus sujeitos. Nesse sentido, a literatura e a cultura surda têm sido eixos fundamentais nas
discussões na educação de surdos. “As crianças desconhecem os processos e os produtos que
determinados grupos de surdos geram em relação ao teatro, ao brinquedo, à poesia visual e à
literatura em língua de sinais em geral, à tecnologia etc. (Elas) têm o direito à entrada nessa
comunidade” (Skliar 1998 p. 28-9).
Segundo Quadros (2000), o processo de alfabetização de surdos tem duas chaves
preciosas: o relato de estórias e a produção literária infantil, em Língua de Sinais (não sistemas
de comunicação artificial, português sinalizado, ou qualquer outra coisa que não seja a LSB).
Ela sugere que estejam presentes no ensino: contadores de estória e de contos que passam de
geração em geração por meio da literatura em sinais, estórias que precisam fazer parte do
processo de alfabetização de crianças surdas.
A produção artística em sinais não obteve a atenção merecida nas escolas de surdos,
uma vez que a própria língua de sinais não é a língua usada nas salas de aula, pelos professores.
Recuperar a produção literária da comunidade surda é urgente para tornar eficaz o processo de
alfabetização que deve contemplar, segundo Quadros, a produção de estórias utilizando
configurações de mãos específicas: estórias na primeira pessoa, estórias sobre pessoas surdas,
estórias sobre pessoas ouvintes e a produção de vídeos de produções literárias de adultos surdos.

Estas são questões que devem ser consideradas não apenas no ensino de crianças, mas
também no ensino de jovens e adultos surdos, especialmente pelo fato de a “história educacional
surda” não ter suprido esta lacuna, felizmente, preenchida por associações de surdos às quais,
nem todos participam. É fato que os surdos sabem e contam “histórias surdas”, mas,
possivelmente, nem todos percebem o valor cultural, social, lingüístico, entre outros, que nelas
subjazem.
Quadros (1997) sugere que o profissional explicite para os alunos surdos os aspectos
culturais que envolvem a leitura de um texto em L2. Tais aspectos estão, normalmente,
subjacentes nos textos, interferem no seu significado e passam despercebidos pelo aluno de L2.
A reflexão sobre as culturas em que os sistemas lingüísticos estão imersos contribui para a
conscientização das diferenças que se refletem, muitas vezes, em idiossincrasias do léxico.
Nesse sentido, a pesquisa realizada debruçou-se sobre a cultura surda e encontrou nas
“piadas surdas” – criadas e contadas pelos próprios surdos – um tesouro rico em aspectos
lingüísticos e ideológicos que envolvem os indivíduos surdos, sobretudo, um recurso
indubitavelmente eficaz para se trabalhar produção textual em sala de aula.
Para Possenti (1998), “piadas são um tipo de material altamente interessante para
análise” não apenas lingüística, mas também sócio-cultural. Além do sentido mais apreensível,
veiculam uma ideologia e, em geral, acionam mais de um mecanismo simultaneamente,
tornando-se fonte rica para uma análise discursiva. Segundo o Autor, praticamente só há piadas
sobre temas socialmente controversos; elas operam fortemente sobre estereótipos que fornecem
um bom material para pesquisas sobre ‘representações’, apesar de veicularem uma visão
simplificada dos problemas; e, sobretudo, são interessantes porque, quase sempre, veiculam um
discurso proibido, subterrâneo, não oficial, não explicitado: os governos são ridicularizados, os
professores são incompetentes, as línguas são cheias de ambigüidades; judeu só pensa em
dinheiro; português é burro; marido é traído e esposa é infiel; as pessoas casam por interesse;
brasileiro/mineiro é o mais esperto etc. e eu acrescento, das “piadas surdas” com as quais já tive
contato, que o surdos “se viram” muito bem, quando usam sua própria língua, a LS.
4. “Piadas surdas” no ensino de L2 para surdos

Se um aluno surdo tem dificuldade em ler, interpretar e produzir textos em LP –
dificuldade justificada em grande parte pelo fato de ter “estudado” português como se fosse sua
língua materna – por que não tornar esta prática mais freqüente e, ao mesmo tempo, mais
prazerosa para os surdos, especialmente partindo de textos com os quais eles possam se
identificar? Se o ensino de LP tem como objetivo ampliar a competência comunicativa dos
surdos em L2, certamente, estar-se-á ampliando também a competência comunicativa em L1 –
trata-se de uma conquista interdependente, ampliando-se a competência comunicativa em uma
língua, amplia-se em outra. A questão que surge converge para o “como” ampliar a competência
comunicativa dos surdos.
Jovens surdos de Escola Normal de Taguatinga3 foram os participantes envolvidos na
pesquisa-ação desenvolvida em ensino de português, como L2. De forma bastante sucinta,
seguem os passos realizados em uma das aulas gravadas até a escritura e reescritura do texto.
Inicialmente, apresentou-se o vídeo de um jovem surdo contando uma “piada surda”,
em LSB – foi a atração principal da aula; em seguida foi proposto aos alunos a escritura, em LP,
da piada contada pelo surdo, no vídeo; dentre os textos dos alunos, foi escolhido um,
aleatoriamente, solicitou-se a autorização do mesmo, orientando a todos que a dificuldade de
um pode ser semelhante à dificuldade do outro. Esclareceu-se aos alunos que seus textos, em
LP, normalmente, refletem uma interlíngua – transferência da estrutura da LSB para a escrita,
da LP, no processo de aprendizado da língua –. Houve uma discussão sobre esse assunto e
esclareceu-se também que as dificuldades encontradas ao redigir o texto e os “erros” de LP
detectados nos mesmos, não devem ser atribuídos a “incapacidade” de os surdos em dominarem
a LP. Ao invés disso, deve-se ter em mente que ouvintes falam e escrevem em português com a
mesma naturalidade com que os surdos falam LS. Não se trata de não saberem escrever em LP
porque não são capazes, mas porque são “obrigados” a escrever em uma língua diferente da
deles, da qual não recebem um input satisfatório, suficiente, nem adequado para propiciar-lhe
um aprendizado rápido e agradável. O passo seguinte foi copiar o texto selecionado, no quadro
de giz e reestrutura-lo, coletivamente, compatibilizando a estrutura explicitada no texto com
uma das possibilidades entre tantas possíveis para a reescritura do mesmo. Cabe ressaltar que a
construção de um texto coletivo é bastante questionada por diversos autores. Cumpre uma
ressalva para o fato de que, com essa estratégia, não se pretende moldar a criação dos alunos,
nem tão pouco limitá-la. Durante o processo instaurou-se na sala de aula, um diálogo efetivo no

qual à medida que o professor levantava as questões de reescritura, acatava sugestões dos
alunos, bem como sugeria possibilidades – as mais diversas – para a criação coletiva do texto;
selecionava-se uma das formas possíveis para registro no quadro de giz, o que não impedia que,
ao final, cada aluno reestruturasse o seu texto, fazendo a sua opção e o seu registro individual e
livre. Esse momento também propiciou uma discussão entre professor e alunos a respeito da
compatibilidade entre o escrito no texto original e o que o autor do texto pretendia expressar. O
professor salientou o contraste entre a estrutura de uma e de outra língua. Foram discutidos os
aspectos sociais, culturais e ideológicos perpassados no contexto da piada em questão e, por
fim, os alunos avaliaram a atividade. Em anexo, seguem, respectivamente, um resumo da “piada
surda” escolhida, recortes do texto selecionado e sua reescritura coletiva.
O que se pôde observar durante e após a atividade e que vem sendo observado, com
freqüência, em atividades semelhantes a essa, é um visível crescimento qualitativo tanto na
compreensão do aluno, como no seu interesse pelo aprendizado da LP escrita, o que tem
acarretado um aumento de sua autoconfiança e o reconhecimento de suas potencialidades.
5. Valorização e fortalecimento da cultura e identidade surda
As múltiplas identidades surdas (Perlin, 1998) são resultantes da formação discursiva
sob as quais os surdos estiveram ou estão submetidos, imbuídos da ideologia ouvintista (ou
não). Percebe-se que à medida que os surdos se identificam mais com a comunidade surda, sua
formação discursiva altera e eles se fortalecem – fenômeno previsível na adaptação de qualquer
indivíduo a uma nova realidade sócio-lingüístico-cultural, na qual se sinta seguro –. Desta
forma, quanto mais próximo da ideologia ouvintista, mais a formação discursiva dos surdos
estará distante das “questões culturais surdas” e menos fortalecidas estará a identidade surda; ao
passo que à medida que sua formação discursiva se aproxima de ‘questões da cultura surda”,
maior o fortalecimento da identidade dos surdos.
A pesquisa mostrou que esse tipo de atividade fortalece, duas vezes, os surdos: a
primeira, quando sentem sua cultura valorizada e passam a valorizá-la também; e a segunda,
quando entendem o contraste entre as duas línguas: a LSB e a LP – momento de catarse –,
quando emergem vários comentários dos alunos, dentre os quais uma tradução livre pôde
identificar: “Ah, Português é assim? Eu sei LSB. Português é diferente!”.

Revisitando a fita com o corpus – registro de piada surda –, uma outra atitude dos
alunos marcou as imagens que fortalecem e legitimam o uso de textos oriundos da cultura surda,
em aulas de LP: enquanto registravam individualmente o texto da “piada surda”, em português,
sua língua emergia como um cântico de libertação em busca da estrutura lingüística que
vicejava enquanto “pensavam alto” ordenavam suas idéias, recapitulavam cenas do vídeo,
analisavam, pesquisavam e escolhiam as palavras que registrariam em seu texto, cuja base
residia no que lhes é tão íntimo, a LS.
6. Considerações finais
Este estudo não traz respostas prontas para o processo de construção do conhecimento
lingüístico que os surdos fazem, em LP, mas propõe como uma alternativa, entre tantas outras
possíveis e necessárias, iniciar o ensino de LP, valorizando a realidade do aluno, sua identidade
e sua cultura, vendo-o “como um todo” e não como parte estanque de um processo. Professores
de surdos, conscientes da necessidade de se ensinar LP como L2 devem se unir em busca de
caminhos adequados a esse ensino. É preciso pesquisar, trocar experiências uns com os outros.
Enfim, cabe refletir sobre tais questões e buscar as maneiras mais adequadas e coerentes
para o ensino de LP para surdos, respeitando-se o contexto e proporcionando aos surdos a
oportunidade de serem lingüística e comunicativamente competentes, capazes de sentir amor,
ódio, curiosidade, também divertir-se na LS e na LP, além de poderem contextualizar-se
culturalmente e se sentirem participantes, vencedores do processo de ensino.
Têm, os professores de LP para surdos, o seu papel cumprido, quando seus alunos lêem
um anúncio de jornal e extraem a idéia principal; lêem uma reportagem política ou sobre
qualquer outro assunto e são capazes de emitir um juízo; escrevem um texto em LP e são
entendidos por aqueles que não estão em contato diário com eles; quando, enfim, sabem fazer
valer os seus direitos e conhecem as suas obrigações diante do mundo, atualmente dominado
por ouvintes, mas que não pertence somente a estes, é, também seu, na mesma proporção que o
é daqueles. Após aulas como esta, o comportamento do aluno é visivelmente alterado. Seu
interesse por escrever mais e melhor, em LP, aumenta consideravelmente. Além disso, uma
satisfação dupla domina alunos e professores envolvidos no processo e aquilo que parecia ser
domínio apenas dos ouvintes, passa a pertencer, também, ao domínio dos surdos. Uma via que

não se restringe a buscas de uma língua, aparentemente inatingível, mas que passa a reconhecer
um valor duplo tanto na LP como na LS, por tanto tempo desprezada no ensino, mas que
ressurge com orgulho por poder participar do processo educacional, sem disputa, mas no mesmo
patamar da língua oral. Além dessa questão, surge a reflexão que se faz sobre a construção da
própria ideologia que subjaz ao texto.
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ANEXO(S)

A. Resumo da piada registrada em vídeo
Um surdo pede carona, à beira da estrada. Um motorista passa direto, mas um caminhoneiro
pára. Prontamente, abre a porta, mas o surdo, antes de entrar, se identifica como surdo. O
caminhoneiro sem se importar com o que disse, manda-o entrar. O caminhoneiro pergunta ao
surdo se ele sabe dirigir e o surdo, imediatamente, tira a carteira do bolso e mostra-a para o
caminhoneiro. O surdo sente sono e dorme. Passado algum tempo, o caminhoneiro também se
cansa e acorda o surdo para que dirija um pouco enquanto ele descansa. Orgulhoso e
sorridente, o surdo faz a troca. Resolve correr, ultrapassando a velocidade permitida na
estrada. O caminhoneiro acorda e pede prudência ao surdo que continua dirigindo em alta
velocidade. Mais adiante, um policial de trânsito, escondido atrás de uma árvore, segue o
caminhão. O surdo vê o policial pelo retrovisor, se assusta e acorda o caminhoneiro que, por
sua vez, chama a atenção do surdo e diz para o surdo que o policial prende. O surdo lhe pede
tranqüilidade, e afirma que dará um jeito. Pede ao caminhoneiro para que fique quieto, pára o
caminhão no acostamento, e o policial pára atrás do caminhão. Bate na janela do caminhão. O
surdo abre a janela e olha para o policial com cara de quem não sabe o que está acontecendo.
O policial fala, fala, fala e o surdo se identifica como surdo. O policial gesticula para o surdo,
tentando lhe dizer para dirigir mais devagar, pois rápido é perigoso, bate o carro. O surdo
balança a cabeça positivamente. Respira, aliviado, e confessa ao caminhoneiro que estava

com medo! O caminhoneiro, por sua vez está espantado com a facilidade com que o surdo se
livrou da situação. Reiterando seu orgulho, o surdo se gaba de sua destreza ao engabelar o
policial. Depois de percorrida uma longa distância, o surdo se cansa e pede ao caminhoneiro
que troque de lugar com ele. Eles trocam de lugar e o surdo volta a dormir. O caminhoneiro,
então, tem a idéia de aumentar a velocidade do veículo e repetir a cena que presenciou com o
surdo, diante do policial. Começa então a correr! O surdo o adverte que precisa ter cuidado!
Se correr demais vai ter problemas! O caminhoneiro continua correndo e diz a ele para ficar
quieto. De repente, surge outro policial, seguindo o caminhão. Quando o caminhoneiro vê o
policial atrás dele, estaciona o caminhão no acostamento e aguarda a aproximação do policial
que, logo em seguida, bate na janela do veículo. O caminhoneiro abre a janela e sinaliza que é
surdo. O policial guarda a caderneta e se comunica com ele, em LSB e o caminhoneiro se
embaraça totalmente.
B. Recorte da escritura:

Piada
O homem surdo andando na rua de pista, ele está carona que carro foi embora aí ele
fica zangado e droga! Ele viu carona outro caminhão homem está parar p/ surdo, ele disse que
ele pode entrar na senta de seu caminhão Posso! Eles dirigir passeam na pista e alegres
mesmo! Homem falando com surdo, mas desculpe eu sou surdo sabia.
C. Recorte da reescritura:

Piada
Um surdo está andando no acostamento da estrada. Ele está pedindo carona e o primeiro carro
passa direto. O surdo fica zangado e xinga:
– Droga!
Ele vê um caminhão e pede carona.
O caminhoneiro pára.
O caminhoneiro diz para o surdo sentar.
O surdo pergunta:
– Posso?
O caminhoneiro dirige muito. Eles estão alegres. O caminhoneiro fala com o surdo e o surdo
diz:
– Desculpe, eu sou surdo!
– Eu não sabia!
1

Apesar de ter sido LIBRAS, enfim, o nome pelo qual a lei federal de nº 10.436, de 24 de abril
de 2002 oficializou a língua dos surdos do Brasil, boa parte da comunidade surda brasileira,
bem como de pesquisadores, opta por LSB (Língua de Sinais Brasileira).
2
O termo oralista se refere ao método de ensino para surdos que vigorou por mais de 100 anos
em diversos países do mundo (Skliar, 1998:15). Sua base reside no ensino da fala “oral” em
detrimento da fala em Língua de Sinais ou de qualquer tipo de comunicação gestual.
3
A Escola Normal de Taguatinga – ENT – é escola pública do DF, na qual se desenvolveu até
2004, o Programa Surdo-Educador para formação de professores surdos.

